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�EL PANORAMA
Fa molts anys que en aquest 
país ningú no edita teatre. Va 
desaparèixer la col·lecció de Proa, 
la d’Edicions 62, la del Teatre 
Lliure, la de l’Institut del Teatre i 
només ha sobreviscut la d’Arola. 
Per què? Doncs, perquè es venen 
pocs llibres. I els editors han 
arribat a la conclusió que no paga 
la pena, que hi perden diners. A 
diferència d’altres països, sembla 
que el públic d’aquí, quan veu 
una obra que li agrada, no desitja 
comprar-se el text. Gent diferent. 
Hàbits diferents. 

�MATERIAL D’ENDERROC
No hem d’oblidar que la col·lecció 
de l’Institut del Teatre, per 
exemple, va publicar per primer 
cop al sud dels Pirineus molts 
textos cabdals, que avui són 
bons de fer perquè tens les obres 
traduïdes i disponibles. No sé què 

passarà d’aquí a vint anys amb 
molts dels èxits d’ara. ¿Seran com 
el teatre en ell mateix, material 
efímer, d’enderroc, que diria Benet 
i Jornet?

�DUES ESPERANCES
Però no tot està perdut, amics. 
Com passa sempre a la nostra 
cultura, és morir per tornar a 
néixer. L’exquisida editorial Males 
Herbes acaba de treure una 
col·lecció de teatre, Petjades, que 
inauguren amb ‘Els nens feliços’, 
de Joan Jordi Miralles, un autor 
bernhardià. I, per altra banda, 
l’editorial Comanegra i l’Institut 
del Teatre han creat Dramaticles, 
una col·lecció on volen treure 
textos contemporanis i clàssics. 
S’han estrenat amb ‘Animals 
de companyia’, d’Estel Solé, ‘La 
pols’, de Llàtzer Garcia, i ‘Sis 
personatges en cerca d’autor’, de 
Pirandello. Ànims, valents!

Edicions
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Amb molta facilitat oblidem –o 
ens fan oblidar– les veus que en 
un temps ens semblaven 
importants. Els nou articles de 
Montserrat Roig reunits per 
Maria Manau i Frederic Roda en 
el recital Paraules d’avui 
posseeixen el refrescant 
al·licient de tornar-li al públic la 
innocent franquesa amb la qual 
es denunciaven les injustícies en 
el passat. Molts anys després el 
món pateix els mateixos mals i 
molts han aixecat la veu per 
assenyalar amb el dit acusador 
des de les seves tribunes. Però 
en les ben escrites paraules de 
la periodista i novel·lista roman 
aquest intangible de la primera 
vegada. Només per això val la 

pena anar a La Seca i escoltar 
amb atenció –entre evocadores 
notes de chanson– la literatura 
compromesa amb les grans i 
petites coses de Roig. Potser 
Manau està un grau de més 
ficada en el paper de rapsoda. 
No importa, domina el seu 
homenatge a l’autora. –A.G.

NOTA AL PEU Les opinions de 
Montserrat Roig fetes teatre.

Paraules d’avui
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La Seca. Fins al 3 de juliol.

Cal agrair la gosadia i l’ambició 
que Marc Artigau ha posat en la 
seva darrera obra, que a més 
dirigeix, però el resultat no és tan 
intens i atractiu com es 
proposava. Caïm i Abel no amaga 
la in u ncia del teatre de ajdi 
Mouawad i particularment 
d’Incendis, tant pel que fa a l’alè 
tràgic del relat i a la voluntat de 
bastir una poètica pròpia, com 
per la inusual durada de la 
funció. L’obra explica una 
història tràgica en dues parts i 
amb la virtut de no jutjar en cap 
moment els protagonistes 
malgrat els seus actes i 
d’exposar els fets de manera 
seqüencial tot i que amb un 
excés de narrativitat. 

En un poble català, Caïm és el 
fill d’un mecànic que contracta 
un immigrant per cuidar i 
mantenir els camps de pomes 
davant la malaltia del seu pare. 
El relat de la vida en família i del 

medi rural i l’arribada de 
l’estranger omplen una primera 
part feixuga que acaba amb unes 
paraules que en mans de Donald 
Trump justificarien el seu 
racisme. A la segona, s’explica la 
vida a l’altra banda del mar i la 
fugida d’un fill a la recerca del 
pare que els va abandonar per 
buscar una vida millor. 

Artigau defineix molt bé els 
personatges que coneix de 
primera mà i crea un pare 
fascinant que omple de veritat 
Lluís Villanueva, però es perd 
una mica en els perfils dels 
immigrants i sobretot en les 
seves actituds, i no resol de 
manera creïble la confrontació 
entre ambdós mons. Tot i 
l’excessiva durada de  la funció, 
l’esforç i la qualitat dels 
intèrprets, que incorporen més 
d’una desena de personatges, 
manté amb forts daltabaixos 
l’interès d’una posada  en 
escena que no acaba d’aixecar 
el vol. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU El relat bíblic 
traslladat al món porós d’avui..

Caïm i Abel
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Biblioteca de Catalunya.  
Fins al 24 de juliol.

DE LA SETMANA
L’OBRA

L’AUTOR I DIRECTOR

TEATRE
Marc Artigau, amb 31 anys, és un 
dels autors més prometedors del 

teatre contemporani. Ha estrenat una 
desena d’obres, la més reeixida de 

les quals és ‘Un mosquit petit’. 

ALTRES GÈNERES
El dramaturg ha conreat altres 

gèneres, com la poesia, el relat i 
la narrativa infantil. De fet, Artigau 

ha publicat mitja dotzena de 
llibres de poesia. 


